
 

 

ی فرماندهی دیر هاچراغی بندزمانبررسی میزان و اثرسنجی 

و  زمانهسهی هایبندزماننسبت به  آزادکنندهکننده و زود قطع

 AIMSUN افزارنرمی سازهیشب، با استفاده از چهارزمانه

 تقاطع شهید آوینی شهر شیراز(نمونه موردی: )  

 
 ، دانشگاه شیرازریاضی محض یکارشناس     محمدرضا رضایی

 استهبان اسالمی واحد ، دانشگاه آزادونقلحملارشد عمران  یکارشناس     فرزانه خردمندی

ه علوم اعمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگکتری د محمد صدیق باور

 تحقیقات تهرانو 
 

 چکیده

. دییآیمار یکی از مباحث بسییار مهیم مهندسیی ترافییک بشیم هاآنها و نحوه ساماندهی کنترل تقاطع

دگی ی راهنمیایی و راننیهیاچراغاز تابلوهیا و  تیوانیم هیاتقاطعهدایت هرچه بهتر ترافیک در  منظوربه

عیه و نتیای  ماا  بیر اسیا ی دارند. اژهیومعابر شهری اهمیت فراوان و  در شبکه هاتقاطعاستفاده کرد. 

 ریتیخ ناشیی از  درصد از افزایش زمان سفر در مرکز شهرها ۴۰تا  ۳۵متوسط  طوربه شدهانجامتحقیقات 

ه شیهود اسیت کیی فرمانیدهی کیامالم مهاچراغ. با توجه بیشتر به وضعیت استها آمده در تقاطعوجودبه

میان زباعث افیزایش  تواندیمغ فرماندهی چه  مقدار اضافه شدن یک فاز حرکتی به فازهای حرکتی چرا

ک راکم ترافیینقلیه، افزایش ت لیوسای ترافیک در محل تقاطع، افزایش سو ت، استهالک زدگپسسفر، 

توجیه قابل ریتیخ افزایش زمیان  ترمهمنقلیه و از همه  لیوسا انیجرشدتپشت چراغ فرماندهی، کاهش 

دیر  صورتبهونده یا زود آزادش صورتبهی چراغ فرماندهی بندزمانده از اما استفا؛ نقلیه شود لیوسابرای 

رده و لیوگیری کیجآزادشونده در همان فاز چراغ راهنمایی، از ایجاد فیاز اضیافه بیرای چیراغ فرمانیدهی 

در  هجادشیدیابز از فیاز سی اصاالحبهنقلیه در همان فاز موجود را روان کند؛  لیوسای هاحرکت تواندیم

 مسیر، حداکثر استفاده را کنیم.

 ی.سازهیشبی، بندزمان، چراغ فرماندهی، آزادکنندهدیر آزادشونده، زود  های کلیدی:واژه

                                                           
 scuts1378@yahoo.com  
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 مقدمه -1

. استی بشر وامعجدر  هی و اوطبیعی  یازهایاز ندیگر،  ۀبه نقا اینقاهاز جابجایی انسان، حیوان و کاال 

 ،مختلف صورتبه در جامعهو اثرات آن  شودمیموسوم به ترافیک  یادهیپداین جابجایی موجب پیدایش 

ت بروز تصادفا دزیا و درصد یایمحستیو زمختلف شنیداری  یهایآ ودگدرحرکت،  ریتخ مانند تراکم، 

تعداد  کهیطوربه ؛اندگرفتهبه  ود  یترعیوستکنو وژی ابعاد  شرفتیبا پ. این مشکالت همگام کندیم

پشت  طوالنی یرهایتخ ، یشهردرونزمان سفرهای سبب افزایش  یابد؛ درنتیجهمیسفرها نیز افزایش 

و ی نش روحتسبب ایجاد  شود که این مشکالت نیزمی قبیل نیاز ا مشکالتیو فرماندهی  یهاچراغ

 .شوندمیزیاد  یو انرژصرف وقت  همچنین و یروان

 هاتقاطعبه اینکه  با توجه شود.میتشکیل  هاتقاطع معابر وبخش  دو شهری از ونقلحملشبکه  

از یکی  ،کنندیمنقلیه تحمیل  لیوسا را به ریتخ شهری، بیشترین  ونقلحملشبکه  یهاگره عنوانبه

 یهااغچرندهی و ساما و اصالح یسازنهیبه در شهرهابرای گشودن گره کور ترافیک  هاروش نیترمهم

 آنچه ساحهم هایتقاطع . دراستترافیک  در کنترلنوین  یهااز روش و استفاده هافرماندهی تقاطع

 انیجر برظارت کنترل و ن یهاروشجریان ترافیک بینجامد،  یسازنهیبهبه  تواندیم زیهر چبیش از 

اسب  ذا طراحی من شود؛انجام میچراغ راهنمایی  با و کنترل نظارتمعمول  طوربه .ترافیک است

 .دارد اصی  تیاهمراهنمای  یهاچراغ

 ست:به شرح زیر افواید وجود چراغ راهنمایی و تجهیزات ترافیکی در محل تقاطعات 

 ؛برقراری حرکت منظم ترافیک 

 ؛افزایش ظرفیت تقاطع 

 ؛تصادفات با زاویه قائم ژهیوبه ،افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات 

  ؛ اص یهازمان و در مدنظرقاع موقت جریان ترافیک در مسیرهای 

 ایجاد جریان عبور و بدون توقف برای  ودروهای امدادی. 

 ،ا ذکرفوقبه پارامترهای  نیافتن عالوه بر دست تواندیمهمچنین نبودن چراغ فرماندهی در تقاطع  

 کند:میزیر به ترافیک شهر تحمیل  مشکالتهمچون ی مشکالت

  ؛طوالنی یرهایتخ ایجاد 

  ؛ترافیکیایجاد گره و تدا ل 

  ؛تقاطع در محلکاهش ایمنی و افزایش تصادفات 

  شهرونداندر روانی فیزیکی و روحی یهایریدرگو  هاتنشایجاد. 
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اقتصیاد، رفتیار بیر زییاد  یراتیتیخث بیااست جدی  یشهری مشکل در مناطقافزایش تراکم ترافیک  

 پنجیاهیک را در میالدی هزینه تراکم تراف 1997 وماکس در سال  زمین. اسچرانک و یو کاربرمسافران 

 جادشدهیا های یرخمربوط به ت هانهیهزدرصد از این 9۰بیلیون دالر تخمین زدند که  ۵۳شهر دنیا بیش از 

 .(kakgt,2000)است ها تقاطع  صوصاممعابر  در شبکه

 لییبقاز مشیکالتی هسیتند و شیهری  ونقلحملبخش از شبکه  نیتریو اساس نیتریاصل  هاتقاطع

 در شیبکه هیادرنتیجه تقاطع کنند؛میرا تجربه  ...، افزایش زمان سفر، کاهش ایمنی تردد و ریتخ تراکم، 

 ۴۰ تا ۳۰ طور متوسطبه ،تحقیق پیشینهدر شده نتای  ماا عه بر اسا . دارند یاژهیو تیاهممعابر شهری 

پییام  نامیههفته) اسیت هیاتقاطع آمده دروجودبه ریتخ ا ناشی از شهره در مرکززمان سفر  درصد افزایشِ

 (.1۳88شهر، 

 ری تیخمقدار شبکه معابر هستند که  در ساحجریان ترافیکی  ۀکنندکنترلنقاط  دارچراغ هایتقاطع 

 در ریتیخ . اسیت دارچراغ هایمناسبی برای بیان  صوصیات عملکردی تقاطع یریگاندازه اریمع، هادر آن

جریان  از حرکت آن، عاملی در طولحا ت کلی عبارت است از زمان اضافی الزم برای گذر از مسافتی که 

 یهیااغچروجیود  ،متقیاطع یهیاانیجر یریگدر شیکلبسییار مهیم از عوامل  یکی ذا  ؛کندیم ممانعت

 (.martin,2003) استتقاطعات  در یو رانندگراهنمایی 

 در محیلرافییک تبا آمیاربرداری  (نقلیه لیوساتعداد )حجم جریان  یآورجمعمقا ه  نیدر اروش تحقیق 

)از سیاعت  هربعیدازظ( و دو ساعت اوج 1۴تا ساعت  12از ساعت تقاطع در دو ساعت اوج ترافیک ظهر )

 یکیترافتخصصیی افیزارنرمدر  شیدهبرداشتآمارهای احجیام ترافییک  ازآنپس است؛( 2۰ساعت تا  18

AIMSUN  شیدندل حلیتو  یبررس هانهیگز ،و کا یبره کردن وضع موجود یسازهیشب پس از شد.وارد .

ماننید  ،فییکپارامترهای ترا یریگاندازهو با  شودبررسی میاستفاده از آن  مواردمقا ه این روش و  نیدر ا

متیرین فیوق مههیای . پارامترشید یابیو ارزو توقف در تقاطع شهید آوینی اثرات آن تحلیل  ، تراکمریتخ 

 افیزاراز نرمتفاده با اس هستند کهترافیک شهری  یبر روفرماندهی  یهاچراغ یبندزمان ریتخث ارامترهایپ

 اند:شده یو بررستحلیل  AIMSUN ترافیکیتخصصی سازهیشب

 ؛Delay Time( Sec/Km) :ریتخ میزان زمان  -1

 ؛Density (Veh/Km) :نقلیه پشت چراغ فرماندهی لیوساچگا ی  -2

 ؛Fuel( Li) :مصرف سو ت -۳

 ؛Speed( Km/H) :میانگین سرعت -۴

 ؛Travel Time( Sec/Km) :زمان سفر -۵
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 یو رانندگراهنمایی  یهاچراغتاریخچه  -2

انی کیه ترافییک میالدی پیش از ا تراع اتومبییل و در زمی 1868 در سالراهنمایی و رانندگی  یهاچراغ

ی پی. مهند  جی ، طراحی و در  ندن نصب شدشدیمو عابران پیاده  هاکا سکه، هاواگنشامل چارپایان، 

بز سیعنای توقیف و دو فانو  گازی قرمز به ماز  کرد و سا ت کهطراحی این چراغ را نایت در انگلستان 

را  یسیافسیر پلی یک سال بعد این چراغ منفجر شید و متخسفانه شد.تشکیل می به معنای عبور با احتیاط

ا بعیدها بیا امی؛ وع شیدفاده از چراغ راهنمایی و رانندگی کالم ممنحادثه است نیبعدازامجروح کرد.  شدتبه

ه شیکل برانندگی  وپلیس، چراغ راهنمایی  مخمورا تراع اتومبیل و در شهر دیترویت آمریکا به همت یک 

ایین چیراغ  زیآمتییموفقتقاطعیات نصیب گردیید. بیا آزمیایش  در محلامروزی طراحی و سا ته شد و 

 یهااغچرشدند. امروزه  هاچراغتقاطع شهر دیترویت مجهز به این  پانزده سال کیاز  در کمتر ،فرماندهی

هیم او یین  رانییدر ا. اسیتابزار اصلی کنترل و میدیریت ترافییک در محیل تقیاطع  عنوانبهراهنمایی 

مییر ا یعصر، پیل سپه )امام  مینی(، و هایدر تقاطع سیدهه  یهاسال راهنمایی و رانندگی در یهاچراغ

 یهیاچراغ، هیاچیراغاما قبیل از نصیب ایین ؛ و امیدیه نصب شدگمرک  ادر، باغ ملی، دروازه شمیران،به

 چی  در سیمتنه و سبز و کلیدی بر روی سی قرمز چراغبودند و دارای دو  یپشتکو ه صورتبهراهنمایی 

 یهیااغچرانواع جدیید  ا یر یهاسال . درکردیمتغییر پیدا  هارنگ ،هادکمهکه با فشار بر روی آن  بودند

 .دهستننصب شده و فعال  هادر تقاطع اکنونهمنوین طراحی شده و  یهاستمیسفرماندهی با 

 

 روش انجام پژوهش -3

 ده وشانتخاب  یریگجهینتو  یبندجمعپس از ( شهید آوینی)نمونه  عنوانی بهدر این پژوهش تقاطع

 یزدگپسص در ساعات مختلف روز دارای مشکالت  اشد. این تقاطع و کارشناسی میدانی  یبررس

 یدر بازدیدها بود.  صوصام در ساعات اوج ترافیک ،چراغ فرماندهی موجود یبندزمانترافیکی حاصل از 

یا  طرفهکی ؛طعتعداد  اوط معابر منتهی به تقا شد:تحلیل و بررسی شده نکات ذیل میدانی انجام

دی و فازبن ؛قاطعمشخصات هندسی ت ؛کنار  یابان یاهیحاش وضعیت پارکینگ ؛دوطرفه بودن این معابر

عبوری  اوط تعداد  ؛وضعیت حرکت وسایل نقلیه در محل تقاطع ؛چراغ فرماندهی موجود یبندزمان

ن توقف در زما ر همکناوضعیت ایستادن وسایل نقلیه در  ؛محل تقاطع قبل از توقف پشت چراغ فرماندهی

س از پنقلیه  سایلومیانگین سرعت  ؛سرعت وسایل نقلیه قبل از رسیدن به تقاطع ؛ندهیپشت چراغ فرما

 اطع.احجام ترافیکی وسایل نقلیه در محل تقاز  یآماربردار ؛عبور از چراغ فرماندهی

 18) بعیدازظهر( و اوج 1۴تا  12آمارگیری در دو روز نرمال هفته )یکشنبه و دوشنبه( در ساعت اوج ظهر )

پیس از تحلییل  .ا توجه به وضعیت ترافیک در ایام زمستان برای چهار طرف تقاطع شمارش شید( ب2۰تا 
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وضیعیت  ،بعیدازظهرشیده در دو روز متیوا ی سیاعت اوج ظهیر نسیبت بیه اوج احجام ترافیکیی برداشت

میانگین احجام ترافیکی دو ساعت اوج  نکته،با توجه به این  داشت.( حجم ترافیکی بیشتری) یتریبحران

 یآورجمیع. پیس از شیدانتخیاب  AIMSUN افیزارنرمبیا  یسیازهیشبانجام  منظوربه( 1۴تا  12ظهر )

سا ته و ترسیم شید و  AIMSUNترافیکی تخصصی سازهیشب افزارنرماطالعات، تقاطع شهید آوینی در 

وضعیت ترافیک تقاطع  یسازهیشبشد. پس از مقایسه  مذکور داده افزارنرمدیتاها و آمار مربوطه به محیط 

مییزان  ،افیزارنرم یسیازهیشبمذکور و مقایسه پارامترهای آن با پارامترهای وضع موجود و کا یبره کردن 

 ید شد.خیت زیادیصحت آن به مقدار 

  فرماندهی: یهاچراغفازبندی 

دو  یهاچراغ، فازبندی چراغ فرماندهی در  صوصقبل از وارد شدن به جزییات مقا ه، توضیح مختصری 

 :شودمیارائه  آزادکننده رید/کننده زود قاع توأمان، آزادکنندهکننده، دیر زود قاع، سه فاز، فاز

 ،دور هیر افییک درجرییان تر چند ایچراغ راهنمایی به یک  لهیوسبهمتوا ی که  از حاالتاست  فاز عبارت

ی بیه تعیداد چراغ راهنمایی بسیتگ هرفازهای  و تعداداعمال شود. ترتیب  و مشخصیکنوا ت  صورتبه

 یهیاچیراغنقلییه از مسییرهای مختلیف دارد. در طیرح  لیوسیا چ بهگردشمسیرهای تقاطع و نسبت 

 که مقدوراست تعداد فازها افزایش پیدا نکند. تا آنجا کوشندیمراهنمایی 

کمتیر از )کیم  نسیبتامنقلییه  لیوسا چ بهگردشمعمو ی که  یهاچهارراهساده نظیر  یهاتقاطع در 

به سیمت   واهندیمکه  یاهینقل لیوساکافی است و  فاز دو معموالماست،  در ساعت(وسیله نقلیه  شصت

ییه نقل لیوسا ورفواصل عب در زمانی بین دو سبز یا در فاصله توانندیمعادی  طیشرا چ  گردش کنند در

 از گیردش و ن عبیورباشید کیه امکیا یادز قدرآننقلیه گردنده به چ   لیوسا اگر تعداد .کنندعبور مقابل 

، هآزادکنندکننده، دیر زود قاع یهااز روشیکی  توانیم تیو موقع نیازطریق عادی میسر نباشد برحسب 

 ا تصاص داد. چ بهگردشفاز مخصوصی برای  ای استفاده کرد آزادکننده رید /کنندهزود قاع توأمان

  زمان سبز  توانیم باشد ادیز نسبتامنقلیه گردنده به چ   لیوسا تعداد کننده: اگرزود قاعروش

روش  نیادر ور کنند. تقاطع عب فرصت داد که از لیوسااین  و بهثانیه زودتر قاع کرد  چند مسیر مقابل را

ه راسیت و بیمسییر  از آننقلییه  لیوسایک مسیر، حرکت دیگر  در چ بهبا گردش زمانهم اگر نخواهند

 گیرند. در نظر چ بهگردشبرای  یاژهیوباید  ط  ،مستقیم ادامه یابد

  :ت چ  بایید نقلیه به سم لیوساروش زمان سبز فازی که گردش  نیدر اروش دیر آزادکننده

 یدر ابتیدا بیترتنیابیه. شیودیمدیرتیر شیروع  هیچند ثاننقلیه مقابل  لیوسا، برای انجام شودفاز  در آن

 د اجیازه عبیوربه سمت چ  گیردش کننی  واهندیمکه  یاهینقل لیاوس، ابتدا به هر فازشروع زمان سبز 

 .دهندیمترافیک مقابلشان اجازه عبور  و بهرا متوقف کرده  هاآنسپس عبور  ؛دهندیم
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  ایی آزادکننیده رید یهاروش: درزمانی که یکی از آزادکننده( رید /کننده)زود قاع توأمانروش 

ا تصیاص  فرصیتی جیز زمیان معمیوالم، شیودیمنقلیه استفاده  لیوسا چ بهگردشکننده برای قاع زود

. برای حل این مشیکل شودیم هاآن یبرا ادیز ریتخ گاهی باعث  نیهم ؛شودینمداده  هاآنبه  شدهداده

کیه بیرای  صیورتنیبد. برنیدیمبکیار  توأمیان را آزادکننیدهکننیده و دییر زود قاع دو روش هیرگاهی 

 بیه راهای ایین زمیان انت ثانیه از چند زمان سبز و یاز ابتدا هیچند ثانفاز  هر در لیوسااین  چ بهگردش

)سعیدی  کنندیم دو زمان متوقف نیدر امقابل  ریاز مسنقلیه را  لیوسا و حرکت دهندیما تصاص  هاآن

 (.1۳9۳نژاد، 

ساماندهی وضعیت چراغ فرماندهی تقاطع، سه سناریو شیامل سیناریوهای  منظوربهدر همین راستا  

مقایسه  با یکدیگر تقاطع مذکور استخراج و یسازهیشبو در پایان نتای  حاصل از  شدزیر تحلیل و بررسی 

ی لیل و بررسیشرح ذیل با یکدیگر تح یهایفازبندو  یبندزمانمیزان بهبود اثربخشی تفاوت  شد؛ سپس

 .شده استجداول و نمودارها ارائه  صورتبه هالیتحل نتیجه شد.

 ؛آزادکنندهچراغ فرماندهی دیر  یفازبندو  یبندزمان 

 رید /کنندهود قاعز توأمان) زود آزادکننده – آزادکننده ریدو فازبندی چراغ فرماندهی  یبندزمان 

 ؛(آزادکننده

 و فازبندی چراغ فرماندهی چهارزمانه یبندزمان. 

 

 برداشت میدانی و آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه -4

 یهاخیتار رد( رگیپل شهیدان ده بز)آمارگیری احجام تردد وسایل نقلیه در محل تقاطع شهید آوینی 

و اوج  1۴تا  12اوج ظهر )اوج ترافیک  یهاساعتدر  ،روز دوشنبه 97آذر19روز یکشنبه و  97آذر18

 شبکه ووضعیت تقاطع مذکور  آمدهعملبهبه بازدیدهای میدانی  توجهبا  انجام شد. (2۰تا  18بعدازظهر 

 است: آن به شرح زیر معابر اطراف

  ؛ ط عبور سهدوطرفه دارای  صورتبه (ضلع غربی برنگار )مسیر  یابان 

  و در  ط عبور  دودوطرفه در ضلع جنوبی دارای  صورتبه (ضلع شرقی)مسیر  یابان  برنگار

 ؛ ط عبور سهضلع شما ی دارای 

  ؛(رفینطبرای ) ط عبور  دودارای  دوطرفه صورتبه (جنوب)مسیر  یابان شهید آوینی 

  ط  دورای دوطرفه دا صورتبه (پل شهیدان ده بزرگی)شمال( )مسیر  یابان شهید آوینی 

 .(برای طرفین)عبور 
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  رودی به ومعابر در  شودمیبا توجه به فرهنگ ترافیک حاکم بر رانندگی مشاهده گفتنی است

رار ق نار همکه در یک الین اضاف صورتبهدر بیشتر حاالت، وسایل نقلیه  ،چراغ فرماندهی هایعتقاطا

 .ابدییمیش ین افزاالین به دو الین یا از سه الین به چهار ال کیاز  اوط عبوری  مثالم ؛رندیگیم

 ۳) زمانههسو  (pretime) میتاپری  صورتبه وضع موجود یمذکور براچراغ فرماندهی تقاطع 

 .است (فاز

پشت  ۀنقلی ، طول صف وسایلهاچ بهگردشاطالعات احجام عبوری از تقاطع، احجام ترافیکی 

، (هثانی ا بر اس)چراغ فرماندهی  یبندزمانچراغ فرماندهی مقاطع عرضی معبر، تعداد  اوط عبوری، 

 الزمات ر اطالعدیگ وا  فاز چراغ راهنمایی فازبندی چراغ فرماندهی و مسیر حرکت وسایل نقلیه بر اس

 .شدوارد  AIMSUN سازهیشب افزارنرمو در محیط  شدبرداشت  ،از این قبیل

 

 (افزارنرمکالیبره کردن )با وضع موجود  افزارنرم یسازهیشبمقایسه مدل  -5

با  افزارنرم لهیوسبه شدهیسازهیشب، مقایسه مدل AIMSUN افزارنرمبا  یسازهیشبمهم یکی از مراحل 

 قادر است ی وببه شدهیسازهیشب. برای آنکه اطمینان حاصل شود مدل استشرایط وضع موجود 

 افزارنرمردن  یبره ک. کاشودکا یبره  شدهیسازهیشبباید مدل  کند یسازهیشبعملکرد ترافیکی پروژه را 

به  امپیوترنیتور کبر روی صفحه ما شدهمشاهده یسازهیشباست که نتای   یاگونهبهتنظیم مدل  درواقع

برای  شدهتهگرفر در آمارگیری و برداشت میدانی تقاطع نزدیک باشد. شا ص در نظ شدهمشاهدهنتای  

حل رف از مطچهار  نقلیه از تقاطع برای هر لیوساتخلیه ترافیک احجام  زمانمدتانجام این مقایسه 

 زمانمدتی، میدان ه احجام ترافیکی ورودی به تقاطع در برداشتکه با توجه ب صورتنیبد. استتقاطع 

ر چند اشت آن دو پس از برد شودیم یریگاندازه کرنومترتخلیه احجام ترافیکی هر مسیر با استفاده از 

 افزارنرمدر  شده یسازمدلمذکور با زمان تخلیه احجام ترافیکی  یهابرداشتمقاع از زمان آمارگیری، 

AIMSUN  شودمیمقایسه. 

 

 ( مختلف برای ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطعیهانهی)گزارائه سناریوهای  -6

وی ه سناریس (رگیپل شهیدان ده بز)بررسی و ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی  منظوربه

 :شدندو تحلیل و بررسی  همختلف به شرح زیر در نظر گرفته شد

 :زمانهسهچراغ فرماندهی  یازبندفو  یبندزمانوضع موجود:  -

ار  برنگیابان  کننده برای مسیر قاع ریدچراغ فرماندهی  یفازبندو  یبندزمان: 1سناریو  -

 ؛شرق()
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سیر مبرای  نندهآزادککننده و زود قاع ریدو فازبندی چراغ فرماندهی  یبندزمان: 2سناریو  -

 ؛توأمان(روش ( )غرب)و  یابان  برنگار  (شرق) یابان  برنگار 

 .و فازبندی چراغ فرماندهی چهارزمانه یبندزمان: ۳سناریو  -

 ح در مشرو حرکتی یرهایمستصریح و تسهیل توضیح جهات جغرافیایی  منظوربه باید افزود

 :(ساعت یهاعقربهحرکت  بر اسا ) اندشده یگذارمقا ه، معابر طرفین تقاطع به شرح زیر کد 

 ؛1کد  :(شهیدان ده بزرگیپل ) یابان شهید آوینی شمال  -

 ؛2کد  : یابان  برنگار شرق -

 ؛۳کد  : یابان شهید آوینی جنوب -

 .۴کد  : یابان  برنگار غرب -

زیر  به شرح یبندزمان تیموجود وضعچراغ فرماندهی وضع موجود: برای وضع  یبندزمانتوضیح 

 :است

  به  1 یوب )کدهاجنبه شهیدان ده بزرگی و  یابان شهید آوینی با مسیرهای شمال  پل :1فاز

ر یک فاز و به د کالم( ۴و  2به  1 یآن )کدها چ بهگردش یهاحرکت( و 1به  ۳( و جنوب به شمال )۳

 .شودمیثانیه انجام  22سبز  زمانمدت

  و  ۳و  1به  2 یکدهای حرکتی آزاد )هاجهت( با تمامی 2شرق )کد  -:  یابان  برنگار2فاز

 ثانیه. 29سبز  زمانمدتبا  (۴

( 2و  1،۳به  ۴ یکدهای حرکتی آزاد )هاجهت( با تمامی ۴غرب )کد  -:  یابان  برنگار۳از ف -

 ثانیه.  ۳۰سبز  زمانمدتبه 

 .است هثانی 9۰کل  زمانمدت زرد بهاحتساب چراغ  موجود بابرای وضع  شدهانجام یبندزمانسیکل کل 

 پیشنهادی وضعیت موجود یبندزمان :1جدول 

  زمان به ثانیه جهت

 تقاطع ۳۰  یابان  برنگار غرب به تقاطع
 پل شهیدان ده بزرگی 

 با 
 بلوار شهید آوینی

 (زمانهسه)موجود 

 29  یابان  برنگار شرق به تقاطع

 22 طعبلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقا

 ۳ زرد

 مجموع 9۰ سیکل کل
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 .است چراغ فرماندهی به شرح زیر یبندزمان: در این مدل وضعیت 1توضیح سناریو شماره 

  به  1 یکدها)جنوب شهیدان ده بزرگی و  یابان شهید آوینی با مسیرهای شمال به  پل :1فاز

ک فاز و به ی( در ۴به  ۳و  2به  1 یآن )کدها چ بهگردش یهاحرکت( و 1به  ۳( و جنوب به شمال )۳

 .شودمیثانیه انجام  ۳2سبز  زمانمدت

 ۴برنگار کید   یابان  یگردهاچ  ( و2 برنگار )کد کننده برای مسیر  یابان قاع رید: 2 فاز 

ثانییه و  ۳1سبز  زمانمدتبه  (۴و  ۳، 1به  2حرکتی آزاد )کدهای  یهاجهتبا تمامی  ،تقاطع به 2و کد 

 .هیثان 21

 ( ۳، 1،2ه بی ۴کیدهای )حرکتی آزاد  یهاجهت( با تمامی ۴کد غرب ) -:  یابان  برنگار۳ فاز

 .ثانیه ۳۴ سبز زمانمدتزود آزادشونده به  صورتبه

 

 1پیشنهادی برای سناریو شماره  یبندزمان :2جدول 

  زمان به ثانیه جهت

 تقاطع ۳2 بلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقاطع
 پل شهیدان ده بزرگی 

 بلوار شهید آوینی با 
 (زمانهسه)

 1شونده آزاد رید
Signal groups 1 

 ۳1 کل  یابان  برنگار شرق به تقاطع

 21 ی  یابان  برنگار غرب و شرق به تقاطعگردهاچ 

 ۳۴ کل  یابان  برنگار غرب به تقاطع

 ۳ زرد

 مجموع 9۰ سیکل کل

 

 .است چراغ فرماندهی به شرح زیر یبندزمان: در این محل وضعیت 2توضیح سناریو شماره 

  در  (۴بیه  ۳ و 2به  1کد آن با ) چ بهگردش یهاحرکت( و 1به  ۳کد ( و )۳به  1کد : )1فاز

 .شودمیثانیه انجام  ۳2سبز  زمانمدتیک فاز و به 

  ( 2کید ) گردچی  ثانییه و 28سیبز  زمانمیدتحرکتیی بیه  یهاجهت( با تمامی 2کد : )2فاز

 .ثانیه 1۰ زمانمدتکننده به عقا رید صورتبه

  زود آزادشونده بیه  صورتبه( 1به  ۴کد غرب به شمال ) حرکت ریمس( با ۴گرد )کد چ : ۳فاز

 .ثانیه 21سبز  زمانمدتحرکتی به  یهاجهت( با تمامی ۴کد و ) ثانیه ۳7سبز  زمانمدت
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  ر حرکیت چراغ فرماندهی از چنید جهیت مسیی 2در فاز  شودمیتوضیح اینکه چنانچه مشاهده

کیه  شودیمقاطع داده ( اجازه عبور از ت1به  ۴با مسیر حرکت ) زمانهم یهاهیثاندر  (۴، ۳، 1به  2شرق )

 .استبهینه از زمان برای چراغ فرماندهی  ۀبهترین نوع استفاد

 بیان  برنگیاریر کنارگیذر  یاآوینی با مس تقاطع شهید یجوارهمبه  با توجه شودیادآوری می ،

به  با توجهو د دا را کاهش( ۴و  ۳به  2کد زمان سبز مسیر حرکت شرق به غرب  یابان مذکور ) توانیم

 انجام داد. زمانکی( در 1به  ۴کد زمان سبز آن را با مسیر غرب به شمال ) توانیمترافیک محدود مسیر 

 

 2شماره ی پیشنهادی برای سناریو بندزمان :3جدول 

زمان به  جهت

 ثانیه

 

 تقاطع پل شهیدان ده بزرگی با ۳2 بلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقاطع

 بلوار شهید آوینی

 (زمانهسه)

 2آزادشونده  رید

Signal groups 2 

 28  یابان  برنگار شرق به تقاطع

 ۳7  یابان  برنگار غرب به تقاطع گردچ 

 21 به تقاطعکل  یابان  برنگار غرب 

 ۳ زرد

 مجموع 9۰ سیکل کل

 

 :است چراغ فرماندهی به شرح زیر یبندزمان: در این محل وضعیت ۳توضیح سناریو شماره 

  معیابر  زاد بیهآ حرکیت ریمسیثانیه با  -سبز زمانمدت ( به۴غرب )کد  - برنگار ابانی  :1فاز

 .(۳و  1،2)

  معیابر  آزاد به حرکت ریمسثانیه با  --سبز  زمانمدت ( به2شرق )کد  - برنگار ابانی  :2فاز

 .(۴و  1،2)

  آزاد بیهرکیت ح مسییر ثانیه با --سبز زمانمدت ( به۳جنوب )کد  -آوینی شهید ابانی  :۳فاز 

 .(1،2،۴معابر )

  سیبز  زمانمیدت ( بیه)پل شهیدان ده بزرگیی (1شمال )کد  -شهید آوینی ابانی  :۴فاز--- 

 .(۴و  2،۳ثانیه با مسیر حرکت آزاد به معابر )
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 3پیشنهادی برای سناریو شماره  یبندزمان :4جدول 

  زمان به ثانیه جهت

 تقاطع 28  یابان  برنگار غرب به تقاطع

 پل شهیدان ده بزرگی 

 با 

 بلوار شهید آوینی

 )موجود چهارزمانه(

 27  یابان  برنگار شرق به تقاطع

 1۵ بلوار شهید آوینی به تقاطع

 18 پل ده بزرگی به تقاطع 

 ۳ زرد

 مجموع 1۰۰ سیکل کل

 

 هالیو تحلارائه نتایج  -7

شرح  بهفیکی ی تراوضعیت چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی، پارامترها و اصالح یمنظور ساماندهبه

 شدند: یو بررسزیر، مقایسه 

 ؛Delay Time( Sec/Km) :ریتخ میزان زمان  -1

 ؛Density (Veh/Km) :نقلیه پشت چراغ فرماندهی لیوساچگا ی  -2

 ؛Fuel( Li) :مصرف سو ت -۳

 ؛Speed( Km/H) :میانگین سرعت -۴

 .Travel Time( Sec/Km) :زمان سفر -۵

فرماندهی  یهاچراغ یبندزمان یبر رو رگذاریتخثپارامترهای  نیترمهم توانندیم این پارامترها 

 شهری باشند. کیو ترافتقاطعات 

و تحلیل شده  یسازهیشب AIMSUN ترافیکیتخصصی سازهیشب افزاراز نرماین تقاطع با استفاده  

 طع شهید آوینیشده برای تقامقایسه سناریوهای کارشناسی ۀدهندنشان ۵شماره جدول شد.  یو بررس

 است. این سناریوها به شرح زیر است:

 یبندزمان) 2 ویسنار ؛آزادکننده(دیر  یبندزمان) 1 ویسنار ؛(زمانهسه یبندموجود )زمانوضع  

 .چهارزمانه( یبندزمان) ۳ ویسنار ؛(توأمان

نقلیه پشت  لیوساچگا ی  -2 ،ریتخ میزان زمان  -1 پارامترهای ا ذکرفوقبه توضیحات  با توجه 

بررسی شا ص  عنوانبهزمان سفر  - ۵ ،میانگین سرعت -۴مصرف سو ت،  -۳چراغ فرماندهی، 

 اند.شده
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 5جدول 

 ی کارشناسیهانهیگز
 ریتخ میزان زمان 

Delay Time 

(sec/km) 

چگا ی وسایل نقلیه پشت 

 چراغ فرماندهی

Density(veh/km) 

 

 مصرف سو ت

Fuel 

Consumption 

(Li) 

میانگین 

سرعت 

(Km/H )

Speed 

 زمان سفر

Travel Time 

(Sec/km) 

 91/11۵ 11/۳۳ ۰2/۳688 69/21 ۴7/1۰ موجودوضع 

 17/11۵ 2۳/۳۳ ۵۰/۳68۴ ۵۴/21 ۳۰/1۰ 1 آزادکنندهی دیر بندزمان

کننده و  قاع ریدی بندزمان

 2 آزادکنندهزود 
2۰/1۰ ۴9/21 ۳۴/۳682 28/۳۳ 97/11۴ 

 19/119 6۰/۳2 2۴/۳7۰9 ۳8/22 ۴۰/1۴ ی چهارزمانهبندزمان

 

)سیناریو  ۳ ویسینارشیود می مشاهده شدهمارحو سناریوهای  هانهیگزی اسهیمقا در جدولچنانچه  

 2و  1بیه  2کد ، ۳و  2و  1 به ۴د ک با کد مسیرهای توأمان(یا زود آزادکننده کننده و قاع ریدی بندزمان

ی تعرییف شیده اوهیسیناری بسیار مالوب هاحا ت، یکی از ۴و  ۳و  2به  1کد ، ۴و 2و  1به  ۳کد ، ۴و 

، لیومتریبر کانیه ث 2۰/1۰برابر با   (Delay Time) ریتخ وضعیت میزان  نیدر بهتر. در این سناریو است

، لومتریبر کقلیه نوسیله  ۴9/21نقلیه پشت چراغ فرماندهی برابر با  لیوسا (Density) (فشردگی)چگا ی 

متر بیر کیلیو 28/۳۳ (Speed یتیرو مییانگین سیرعت ) ۳۴/۳682برابر با  (Fuelمیزان مصرف سو ت )

 ثانیه بر کیلومتر.97/11۴ با برابر (Travel Time)سفر و زمان  ساعت

حداکثر استفاده بهینه  منظوربهبه احجام ترافیکی تقاطع و  با توجه دهدنشان می یبندزماناین نوع  

 یدااز ابتیانییه نقلیه به میزان چند ث لیوساحرکت  چ بهگردش توانیم ،سیکل چراغ فرماندهی از زمان

 د افیزودباییا تصیاص داد.  ییهاحرکت نینچنیاانتهای این زمان را به  از هیچند ثانزمان سبز و به میزان 

 بنیدی وی نیوع فازبیرا مهیم اریبسیکی از پارامترهای  هانوع تقاطع نیاز امیزان احجام ترافیکی عبوری 

از نانچیه . بدین علت کیه افیزایش ایین مییزان حجیم ترافییک چستاچراغ فرماندهی تقاطع  یبندزمان

ن آ در کاهید.بتقیاطع  در محلنقلیه  لیوسااز ایمنی تردد  تواندیممشخص افزایش داشته باشد  یحدود

دول بیه جی توجیه بیازمانه برای تقاطع چهارراهه اسیتفاده کیرد کیه چهارباید از فازبندی  اجباربهصورت 

بیر فرمانیدهی  یهیاچراغو فازبنیدی  یبنیدزمان یهاحا ت نیاز بدتر، ا ذکرفوق یوهایسنار شدهفیتعر

 یسیازهیاز شب شیدهحاصلاعیداد  بیر اسیا  وهایسینار. نمودارهای زیر مقایسیه است یزمانمدت اسا 

 .دهدیمسناریو برتر را نشان  و است (AIMSUN) ترافیکیتخصصی افزارنرم
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 ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی یهانهیگز یاسهیمقانمودارهای  -8

 ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی یهانهیگز یاسهیمقانمودارهای  

 

 ریتخ ساماندهی چراغ فرماندهی با میزان زمان  یهانهیگز یاسهیمقانمودار 

(delay time )(sec/km) 

 

10.47 10.3
10.2

14.4

10

11

12

13

14

15

وضع موجود  ه زمانبندی دیر آزاد شوند
1

ه زمانبندی دیر آزاد شوند
2

زمانبندی چهارزمانه 

Delay Time(sec/km)

Delay Time(sec/km)

21.69

21.54
21.49

22.38

21

21.2

21.4

21.6

21.8

22

22.2

22.4

22.6

وضع موجود  زمانبندی دیر 
1آزاد شونده 

زمانبندی دیر 
2آزاد شونده 

زمانبندی 
چهارزمانه 

Density(veh/km)

Density(veh/km)
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( dencityساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با چگا ی وسایل نقلیه ) یهانهیگز یاسهیمقانمودار 

(veh/km) 

 Fuelساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان مصرف سو ت ) یهانهیگز یاسهیمقانمودار 

consumption) (Lit) 

 

 speedساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان میانگین سرعت ) یهانهیگز یاسهیمقانمودار 

all) (h/km) 

 

3688.02
3684.5

3682.34

3709.24

3670

3675

3680

3685

3690

3695

3700

3705

3710

3715

وضع موجود  1زمانبندی دیر آزاد شونده  2زمانبندی دیر آزاد شونده  زمانبندی چهارزمانه 

Fuel Consumption  (L)

Fuel Consumption…

33.11
33.23

33.28

32.6

32.2

32.4

32.6

32.8

33

33.2

33.4

وضع موجود  زمانبندی دیر 
1آزاد شونده 

زمانبندی دیر 
2آزاد شونده 

زمانبندی 
چهارزمانه 

Speed-All(km/h)

Speed-All(km/h)
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 (travel timeساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان زمان سفر ) یهانهیگز یاسهیمقامودار ن

(sec/km) 

 

 یریگجهینت -9

 یبنیدزمان صیالحو اسیاماندهی  در از زمیانمقا ه ارائه روشی برای بررسی استفاده بهینیه این هدف از 

ی ع شیهید آوینیتقاط مورددر ای برای نشان دادن موضوع، ماا عه .استتقاطعات  فرماندهی در یهاچراغ

 .کردوان به شرح زیر بیان تمی را شدهنتای  حاصل  الصه گرفت.شهر شیراز انجام 

بیه علیت  اما ؛استثانیه  9۰مدت سیکل کل  زمانهسه صورتبهچراغ فرماندهی  یبندزمان با -1

شرق – برنگار  یو براثانیه  ۳۰غرب حداکثر –برای  یابان  برنگار  است زمانهسه صورتبهاینکه چراغ 

 .سیتندهکامیل  سیتیدر انقلییه  لیوسیاحا یت دیگیر  نییدر اثانیه زمیان  یواهیم داشیت.  29حداکثر 

کرد و باعیث بیدون  یزیربرنامهنقلیه  لیوسادیگر  حرکتبرای  توانیم زمانمدت نیاز هم کهیدرصورت

 پشت چراغ فرماندهی نشد. در علت ایستادن

 1۰حیداقل  چهارزمانه مدت سیکل کل افزایش یافته و صورتبهچراغ فرماندهی  یبندزمان با -2

 نقلییه لیوساد ایمنی ترد و ازنظرایمن بوده  هاحرکتوضعیت  نیدر امشخص است  کامالم. شودیمثانیه 

حجیم ترافییک  یزدگیپساین موضوع باعیث  آمدهعملبه یسازهیشبتوجه به  با اما ؛استمناسب  کامالم

 شود.میدر تقاطع ایجاد  یمتعاقب آن مشکالت  اص دیگرکه پشت چراغ فرماندهی شده 

نرسیده  اشباعحد فوق  و بهبیشتر نشده باشد  اشباع از حد یتقاطع هراحجام ترافیک  اگردرکل  -۳

ظرفیت تقاطع،  تعداد الین عبوری، حجم ترافیک محدوده تقاطع، بر اسا  اشباع فوق ای اشباع حد)باشد 

115.91

115.17
114.97

119.19

114

115

116

117

118

119

120

وضع موجود  زمانبندی دیر
1آزاد شونده 

زمانبندی دیر
2آزاد شونده 

زمانبندی 
چهارزمانه 

Travel Time(Sec/km)

Travel Time(Sec/km)
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و دییر  زود آزادکننیده یهایبنیدزمان از تیوانیم (شیودتعییین می ساح سرویس معابر منتهی به تقاطع

ندهی تقاطع اسیتفاده کیرد. ایین برای سیکل چراغ فرما از زمانبهترین حا ت استفاده  عنوانبهکننده قاع

تیراکم ترافییک  و کیاهش هییدر تخل شیود،می، مکرر انجیام یاهیچندثانسیکل کل  هر عملکرد چون در

 یدارا اییکیاهش یابید  تقاطع درنقلیه  لیوسابدون آنکه ایمنی تردد  ؛است رگذاریتخثمشهودی  صورتبه

 منفی باشد. راتیتخث
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